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ماهلوية الناعمة و اهلوية اخلشنة

 **حسن رشوق

طؽؿؾةمواحدةممؿفاتصعبمعؼارب وم،إؼدؼقظقجقةاشلقؼاتماىؿاسقةمُبـكماجؿؿاسقةموماغلاضًامتػذلضم
عـم.مومعامتقجدمطقػقاتمعؿعددةميؿؾمػقؼةمذياسقةإذمأغفمم،فاسـمؿفاغساظمابومشقمػاشدةمتعؼقدظ
ماظؼقلمممثة ماشلقؼاتممإنميؽـ مخػقػةم1خشـةبعضمػذه مو مغاسؿة ماآلخر مبعضفا مو مايؿؾ مثؼقؾة مو

ماظلقدققظقجلمعـمخاللماجملاظنيماىؿاسقةمعـماشلقؼاتػقؼةمموزنمرؼؼدغلؿطقعمتموم.ايؿؾ
ومسؾكمؿاسقةماٌعـقة.مػقؽؾةماىؿاساتماالجؿمعدىحلبممفقمؼؿغرلص؛ميفمآنمواحدماألؼدؼقظقجلمو

ماٌـال، مصاجملمدؾقؾ ممأؼةمأوم،ؼؾؾقةاظؿقسة مىأخرذبؿقسة متـؿظؿ ماٌ، ماألعالك ؼؽقنمومشذلطةحقل
واجؾاتمماىؿاسة[مأصرادؼؼؿضلم]عـمبعقـفاممنمريؾمػقؼةإ،مصتـظقؿاتمذياسقةمالدباذماظؼرارظدؼفام

م.اىؿاسقةمظؾفقؼةمأػؿقةماظؾعدماظعؿؾلمؿفؾكػـامتموم،ومحؼقضٌامدقادقة
مػقؼؾمِؿَحومؿاسة،اىاالغؿؿاءمإديممؼذلتبمسـ ماٌطاظؾةمبفا،ؿفا ماألعالك)االدؿػادةمعـمحؼققممأو

م) مدقادقة مواجؾات مو متلقرلاىؿاسقة( مو ممتقؼؾ ميف ماألعالك(.ماٌشارطة مايقاةممػذه معـ ؼؼصك
م مظؾفؿاسة ممطؾاظلقادقة معـ ماإلضفاسـمشرؼؾًاُؼعؿدل معدة متؽـ معفؿا مو مضماعةـ. مضـاظيت ؿـمـضاػا

مايؼمومالمتمظفم،مصإغفامالممتـحؿاسةـاى معـمطاصقاعدمذررا المتعدلمم.ؿاسقةعالكماىاألمظالدؿػادة
مواٌطاظؾةمبفامأوؼؿؿماُظؿػاوضمسؾقفا،مملؼ،مبؾـومعمذبردسـمغػلفامعـمخاللمخطابممشلقؼةماظعؿؾقةا
ميفمإرارمدقاضاتماجؿؿاسقةمومدقادقةمعؾؿقدة.محقشلامشؼااظـ
مص معظاػرأمبرزماألرؾسماظعاظل،مضؾائؾمإحدىعـد ممأثـاءمجؾقامألجاغبامإضصاءمحد مصرادػاأضقام
حصصماظؾقؿممؼلؿػدمعـإذمملمظؾؿـطؼة،مماظؾؼرةماظيتمسبرتمتدلطًامباظقاظلماظصاحلمتقزؼعميؿمشعرلةب

                                                                                                 
ادؾاغقا(م غةقذؾاظدوظقةموماظؿقثقؼمبدلميفمذبؾةمعرطزماظدراداتباظؾغةماظػرغلقةمغشرم عؼال(cidob1006ظلـةمم77-73يفمسددػامم 

مجقان -جاغػل،م78-77اظعددممإغلاغقاتطؿامدؾؼمغشرهمعذلذيامإديماظعربقةميفمذبؾةم.موماٌعـقنم"اظؿـاضػمباظػعؾ،ماشلقؼاتموماظؿقرر"

م.2010
 20000 .غـربقظقجقامومأدؿاذمجباععةمايلـماظـاغلمباظدارماظؾقضاء،ماٌغربباحثميفماأل **
مترذيةم1 مأوم  Identité dure et identité molleمصضؾـا ماٌؿشددة ماظصؾؾة، متعابرل معـ مبدال ماظـاسؿة، ماشلقؼة مو ماًشـة باشلقؼة

 Soft power et hardاظؾذانمترجؿمبفؿامربؿدمحلنيمػقؽؾمعصطؾقلمماٌؿصؾؾة...موماظـاسؿةمسـماظؾقـةموماظرخقة؛مومػؿاماظؿعؾرلان

power مـظJoseph Nye مرد معا مطقـديمسـد مبقل ماألخرلمسؾك متؼفؼراظذيمزم(2990)مػذا ميف ماظعظؿك ماظدول مأن مسؿ مغقلم. صابؿدع
اياظلمومعصدرمضقتفاماظلابؼماظذيمطانمؼؽؿـميفمماصطالحلماظؼقةماظـاسؿةموماظؼقةماًشـةمظؾؿػرؼؼمبنيمعصدرمضقةماظقالؼاتماٌؿقدة

   .اٌذلجؿماظؼقةماًشـةمومػقماظذيمسرفمتراجعاميفمغظره.
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ماظشعائرماظيتمإحدىمعرحؾةمعـمعراحؾمومدـؾكصم.األدرماظذؼـمػؿمأسضاءميفماىؿاسةأربابمدقىم
م2988مسامماساؼشـاػ مسـدالدؿعؿااماظيتمتدلز، مدقادقة،مالتماٌؾؿقدة مصقفمحقثمػقؼة تؾينممامت
م.سةماظؼرؼةاؾمذيَؾعـمِضمشرؼب
ياضرونمإذامملمايفمحدودماظلؿني(مُدِؽَؾممطانمسددػؿموماظذيذويمايؼققم)ظؾعدمعامُأِسدتمضائؿةمص
إضاصةمادؿمعؼقؿم،مذابمربمأدرةمومػقم،حدماياضرؼـأمضذلحإِثرمذظؽ،مإوماألدر؛مأحدمأربابممَسـُِؼ

ماظذيإديماظؼائؿة ماظذيمسارضفماٌـظؿ مؼؽـمذظؽماظشكصمملمنأحبفةممظلفؾابميلؽممطانم،ماألعر
عدؼـةمطاغتمأعفمػاجرتمإظقفاممقدرمعـؼـمطانمغفأحدمأملمؼـؽرمسؾقفموماظؼرؼة.ضؿـمذياسةممسضقًا

مم.اظيتمتـقدرمعـفامؼةظؼراتارطةمم،بعدمزواجفا
سؼارؼةممأؼـمورثمأعالطااألمممسـدعامتقصكمواظداه،مسادماظغرؼب،معـذماثـيتمسشرةمدـة،مإديمضرؼةمو

ماسةفامذيقؾةمتؾؽماٌدة،مربروعامعـمتقزؼعماظذبائحموماٌشارطةميفماالجؿؿاساتماظيتمتؼقؿومبؼل،مر
،مقؿةـضموماظغرؼب،معراصعةمعطقظةماظشكصملاغدمإدعاجـؼمطانماظذياظشاب،مماألدرةمرباصعماظؼرؼة.مر

ماظلقادقة مبايفج ماظؿقدؼدمعلؿشفدا مم؛سؾكموجف معـماياالتماظيتمُاو مباظعدؼد مصقفِؾُؿِسعذطرا امر
مسضق ممعـمااظغرؼب مأسضاء مأو ماىؿاسقة، ماٌصارؼػ ميف م)طاإلدفام معؼابؾغراعظمدصعفاىؿاسة مات

مم.زامماظعامماظؼاضلمبؿـظقػمضـقاتماظريماخل...(ظؿالبامفإخالظ عراصعؿفمبصقغةمتفؽؿقةمضائالمعؾكصًا
اظيتمم،ةـاسضمظؾفؿـػماظغاعـذظؽماٌقضـقغفمعـؽؿ"مالئؿامبـ"سـدعامتؽقنمػـاكمذدة،موضؿفامصؼطمهص

قـؿفلم،مِظـحمايؼققوضتمعمنيٌامحيلدادماالظؿزاعاتمومتؼصقفمدذبفمٌامؼؿعؾؼماألعرمبطاغتمتؼقممب
ماارتػمرشؿمعؿؾاؼـةمراءآمإديماظـؼاش مع ممف.اٌؤؼدؼـمِظدذبماألذكاصسدد مصؼد مسؾقف، معـمو طانمالمبد

سؾكمحصؿفمعـماظؾقؿمومباظػعؾمحصؾماظغرؼبمٌعرصةماظؼرارماظـفائل:ممؿضققةاغؿظارمتقزؼعميؿماظ
 .(Rachik, 1992 :129-147) معؽاغؿفماظلقادقةماىدؼدة.مسؽرممامؼ

ما ماظؼؾؾقةتؼقم ماٌمسؾكمشلقؼة مم،لقادلاظرتؽز مػق مجيماألعرو مظؾؿؾدلمفاعؾاظذي مدقاقممضابؾة يف
مةــاصقاًمولدمػذه،م،ظغرؼبعؽاغةمامنإمصؼداغفا.موأاطؿلابفاممإعامباإلعؽانمرلؼصمحقـفامربدد؛
ماحمل مو ماظلقادقني ماظؼؾؾقةِظؿقى موضقحمؾفقؼة ممحقثم.بؽؾ ماىؿاسةممإدعاجؼؿؿ مضؿـ ماألخرل ػذا

مومصؼقاسدماتمسدة.درلوراٌضقػةمعـمخاللم معماغصفار مدرجةدبضعمإديممػلمومؿـقسةتؾينماظغرباء
اءمضدمندمشربمومظؾغرؼب.مةفؿموماٌؽاغةماالجؿؿاسقاي،مواديمشلؿماٌِلَؿؼِؾؾةمجؿؿاسقةالاتػؿحماىؿاسةم

نمػقمأمممامالمرؼبمصقف،و.مفاصقإرالضامفقامَعِدأغفؿمظـمُؼمعؿعاضؾةمإالعـذمأجقالمميفمذياساتقنمؼقؿؼ
ممعاماالغدعاجميفمذياسة مريؾمازلفا ممتعدو مدقادقة مدرلورة ماياالت، مؼؾؼكميفمذيقع ماألداسو

م.تؽؿقؾلذبردمساعؾماظـؼايفم
مفاغػلماظعاداتموميفماظدؼـمؼشذلكميفوممفا،غػلمشرؼبمعـمضؾقؾةمذباورة،مؼؿؽؾؿماظؾغةمؼأتلؼدمص

 ; Gellner : 60-63 ; Rachik, 2002 :117-158)مفِفِظَدِعمنمػذامؼؾؼلمشرلمطاٍفأععماظؼؾقؾةماٌضقػةمإالم

Rosen, 1984 :53-57)م
ماىمتؼقم ماجملؿقساتماظمظدىمؿاسقةاشلقؼة ماظؼرارالمبـكماظيتممتؿؾؽصغرلة ماٌؽاغةم،مدباذ سؾك
ماماظلقادقة ماٌؼام مألوليف مو مذظؽ، ماالعؿقازات.مععقـامغلؼامؼؼؿضل مو مايؼقق ماظقاجؾات، معـ
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مؾاتــإثعقنمــقؼلؿطممبدؼـةمعا،مؼؼقؿقنومم،جفة،مأومبؾدأوم،معامؼـؿؿقنمإديمضؾقؾةماألذكاصماظذؼـص
ؼؽؿػقنمبذطرمأصقشلؿمعـػردؼـمومراٌاممػؿظؽـمراٌامم،قةاألصؾمفؿذواتفؿمباظرجقعمإديمذياساتوممتاثؾم

اجؿؿاسقةمم(catégorie)مؼشؽؾقنمذرحيةمفؿصارصقنمصقؿامبقـفؿمومالمؼـؿظؿقنمبشؽؾمدائؿ،مالمؼؿعمػؿ
قةمــةمرخــقؼــاشلمإديةمــقنماٌرجعقــتؽم،وضؿؽذماجؿؿاسقةمعفقؽؾة.م(groupe)مزعرةنمممامؼشؽؾقمأطـر
م مماألذكاصو مؼلؿعؿؾقغفا مغظاعااٌعـققنمبفا متصؾحمماتصـقػقمبقصػفا معا مغادرا معرجو مأو عقةمعصدرا

ماألعرومسـدعامؼؿعؾؼم.مصقصقةم)ماضذلاض،مزواج،متؾادلمخدعات،ماخل.(اًعؿؾقةماظلائؾماٌظؿلقؼةم
ممـؿطقةاظؼقاظبماظمومةـؼاصقاظمؾلؿاتواضعّقا،ميفمجردمظم،ُتِكَؿزلمؿاسقةاشلقؼاتماىنمػذهمإصمباألصؽار،
اغطالضامعـممصغرلة،ميفمعدؼـةمعغربقةمؿاسقةقؼاتماىاشلمتقزقػإديممر،اخؿصابومظقم،مغاغظرصإذام

اًاصقةماظرئقلقةمظؾلققممصفذاماٌؤظػمؼرىمأن.ماظلققحقلم(مGeertz)مزرلتشماظيتمضاممبفامدرادةاظ
ضدمؼؤملميفممعامو ،خؾارألظعلابؼةمسؾارةمسـمماظلققمرىصفقمؼ،ماًدلمظقسمضابالمظؾؿصدؼؼمػلمأن

عـممؽقنؼاظلؾعموزنمسقةموممثـ،مغقاٌعؾقعةمخبصقصمص.مامؼعؾؿماآلخرونمبم(اظؾعض)مفؾاظلققمػقمج
قؾةمحبثمسـماٌعؾقعةمطقدصعاظقؿفاممبدىممُتَؼاسنمسـاصرماظلققماٌكؿؾػةمأمإالصعبماظقثققمبفا،ماظ

تلؿحمظؾـاسمباظقصقلمإديممأداةبقصػفامم2nisbaاظـلؾةمإديماظؾفقءمطقػمؼؽقنمأوضحمأغفماظصادضة.مطؿا
م.أدقبؿعؾرلممضابؾةمظؾؿصدؼؼدقمأومػلماظيتمُتَصماٌعؾقعة
مظؾـاسم،اربؾقماتصـقػقماؼــغلماظـِِلؾةمتعد مـإظمقعـباظرجمذواتفؿـبمؼػعٍرؿاظمؼؿقح فؿ،مــسائؾؿك
األذكاصم)طأنمغؼقلمعـالمسؿرمؼزؼغلمسؿرمُتِدعجميفمأزلاءممشاظؾًامعاموم،فؿ،مضؾقؾؿفؿمأومعدؼـؿفؿــضرؼؿ

مإمنامأؼضامسؾقفماظـاس،مِظؿامػقممتـؾسؾكمأغفامذبردممالمتؿؿمعؼاربؿفامصؼطمومظذظؽ،معـمضؾقؾةمؼزشاة(.
م متصـقػاتمثؼاصقة،متذبباسؿؾارػا معؾادئمو ماظـمقجفؿقع ماسمػؤالء مو متػاسالتفؿ. بؿعؾرلمعـمخالشلا

مذواتماآلخرؼـ،مذواتفؿموماؿصقروــنمؼأمؼلؿحمظألذكاصماامتصـقػّقآخر،مصفلمبـاءمثؼايفمؼقصرمغلًؼ
م.فؿصػؼاتمبعضمعـإرارمؼؿقحمشلؿمتـظقؿممغفاأإضاصةمإديم
ؼـؿؿلمعاممسادًةاظذيممباظؼؾقل،مدؼراىشرؼؽماظتلفؾمسؿؾقةماظؾقثمسـمذكصمعاممةَؾِلِغمصؿعرصة

ومهقلمدونمم؛اظؾقثمسـماظشرؼؽماظقػقةمعـمتؽاظرئقلماالدذلاتقفقةمذهػقدمُتم.فاغػلاظؼؾقؾةممإدي
م ماظلؾع مغقسقة مو موزن ماظذيمتؽمأثـاءاظؿالسبميف ماألررافمقناظؿؾادل دؿكدامماصمظقجف.موجفامصقف

ة،مـيفماٌدؼـإذممة.ـدقادق-اجؿؿاسقةوحدةممػاؼؾقؾةمباسؿؾارظامالمؼلؿـدمسؾكملققاظميفمةقؾؼةماظؼؾاشلق
مذاتموؿعاتمإغلاغقةمسرؼضةمإديم(اغؿؿاءاتفؿ)مرؼـقضعلؿاآلخرؼـممذواتمؼصـػماظـاسمذواتفؿمو

م.عردبقةمومضدمتؽقنمحؿكمباظقةم)اهاداتمضؾؾقة،مجفات...(مبـك
ممب مؼلؿشفدون مبقـفؿصاألذكاصماظذؼـ مصقؿا مؼؿعارصقن ماشلقؼاتمال مػذه مظعددػؿمـؾ مغظرا الممو

وماٌعؾقعاتماظيتممؿاسقةاشلقؼةماىم،مدبؿزلدائؿاميفماٌدؼـةومماظؾعضمذكصقا.ميؽـفؿمععرصةمبعضفؿم
ممؼمبفاَقْؾُت ماظيتمتفدفمإدييفمسدد ممعـماظؼقاظبماظـؿطقة مذرحية ماظيتمؼؽقنمبعدػامتقز ماجؿؿاسقة

وارممـميفمصاسمػؿاألذكاصماٌقظقدؼمأن]عـؾمأنمغؼقل[مامومحدودػامعؾفؿة.مربؿقاػامرخقمومًا،سرؼض

                                                                                                 
ميفمدرادؿفمحقلم"اظلقق"موماظذيمؼؼابؾماظـلبمظغقؼا.ماٌذلجؿممرلتزشاحؿػظماٌؤظػممبصطؾحماظـلؾةمعـؾؿامأوردػام 2
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 . (Rosen 1984 : 21-28) اخل...عـمدقسمصفؿمأصقابمدطاطنيمماظذؼـمؼـقدرونمضؿاش،مأعا
مذإنماظعؾؿ،مخاللماظؿعاعؾماظؿفاريمبأنماظلقدلمبؼالمو ؼؼدممومالممالمدرلةمحلـة،موخبقؾمو

م ماظيتمؼؾصؼقغفامظؼقاظبماظـؿطقةابمؤعـماظـاسإديمأيمعدىمؼمقل،ومالمغؽػمسـماظؼم.يفمذلءؼؤخر
 .مبعنيماالسؿؾارميفمتػاسالتفؿمُذَخْأيمعدىمُتإديمأمطذظؽمومبفقؼةمذياسقةمربددة

مأن مماظظاػر محياولاٌعؾقعات مماظيت مسؾقفا مايصقل ممتؽقناظـاس واربفؿممررؼؼمـسأدادا
نمأمصؽرةمزتشرلؼدسؿمماظشرؼؽماحملؿؿؾ.مظدؼفؿمسالضاتمععمطاغتاظشكصقةمومواربمأغاسمآخرؼـم

متؼدمماظـلؾة معؾفؿامإالمال ماظػاسؾقنمومدبطقطا مسؾقف مػق ماٌعؾقعاتمأٌا أثـاءمؿؼكمِلُتمذاتماألػؿقةن
متػاسؾ مؼلؿكؾصمم.فؿسؿؾقة ػذهممؼػضل،موماظـلؾةعـؾمم(catégorisation)متلالنماظؿصـقػماٌؼقأو
 .(hyper-individualisme)عػررةمصرداغقةممعػارضة،مإظل

ماظػاسؾقن ماظضرورة)مؼلؿـد متؼؿضل معا مصالمإدي (سـد مؿاسقةاشلقؼاتماىتمباٌعؾقعاتماظيتمشلا
معلؿؼاة،مظشرطائفؿ، مأخرى مععؾقعات مػـاك مطاغت معؿك اظيتمهددمماٌصطؾقاتمسؾكمُؼَؿػاوضمو
م.(Geertz, 1986)م)اظؼؾقؾة،اظدوار،ماظؼرابة(مخاللماظؿػاسؾماغؿؿاءاتفؿ
ؿزلميفمِكُتموضؿفامتؽقنمػقؼؿفامغاسؿةمومسرؼضة،ذرحيةماجؿؿاسقةمععممسةماٌؽؿؿؾةاىؿامتؿالءمسـدعام

اشلقؼاتمػذهممتقزػعاممومسـد اظؿػاسالتماالجؿؿاسقة.ميفتصقراتمجاػزةمذاتماظؿأثرلاتماحملدودةم
يفممػلمعـظؿةم)أومأنمتؽقنمىؿاسةماٌعـقةؼػذلضمعـمامأداةمدقادقة،وـقدمومطقدقؾةممؿاسقةاى

ذيعقة،محزبمدقادل،م)سـدمعامخيصماألعر:ممصقرؼة)اظؼؾقؾة(مأوممصقرؼةبصػةمالممظقؿ(ررؼؼماظؿـ
م.(خلإ

 ؛زاػرةمومعـلؼة(مidéologie identitaire)تقةماإؼدؼقظقجقامػقؼمأداسمسؾكمؾـكؼمأنظؾؿفـقدممميؽـ
ماظدراداتمحقلمضدمو ممأزفرتمزبؿؾػ معـظؿة ماىؿاسة مطاغت مطؾؿا مأغف مطؾرلةماظقرـقة بصػة

ماظ ممقرـقة()ايرطة معـَّلمالؼدوظقجقااو مطؾرلةؼة مازدادبصػة مطؾؿا مماظضغقراتمت، متعددت سؾكمو
واجبماظؿضققةمبايقاةمعـممأضصكمتؾؽماياالت،،موقؿؾؿثؼقؾةماظمؼدوظقجقاالامػذهماألسضاءموشدت

مجؾماألعة.مأ
مػذا مضؿـ م"اًمعـماظقادعماظـؿقذجمو مإصمة"،شـاشلقؼات معالعحماظشرومضذلحأغل موضع ميف ع

ممم.اٌؿلؾطةمقةتااشلقؼمجقاؼدوظقال

  األحاديالتصنوف 

معؼاؼقسعددمؿَتومماالجؿؿاسقة.ماىؿاساتؾـاسمومامظتصـقػملؿضؼتظؼدمرأؼـامأنماشلقؼةماىؿاسقةم
مبني ماظؿصـقػمعا ماىم:ػذا ماظدؼـ، ماظعرقاظلقادة، مـس، ماىـلقة، معؼاؼقسممػذه وم.خلإ، طؾفا

م.أحادؼامالموماؼحصرباظضرورةمؼؽقنمالمماىؿاساتنمتصـقػماظـاسمومإالمأم،ػةعََُصـِ
ماألذكاص ماظدؼـم،ؼلؿطقع مؼػصؾفؿ معشذلكم،اظذؼـ مطؼادؿ مباىـلقة مسؽسمماظؿذرع مو بقـفؿ.

اظؾغةماٌشذلطة،ماخل.مبمأومتػرضفؿماىـلقة،مضدمؼؿذرسقنمباظدؼـماٌشذلك،مذؼـاألذكاصماظذظؽ،مص
م(ؾشرؼةاظ)ؿقسةماجملماالطؿػاءمبذطرأوممػرعلمشلاماٌطاظؾةمبعدةمػقؼاتمععموضعمترتقبغفمميؽـمأطؿام
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ا،معغربقامظقغقدؾاغقامضؾؾمأنمؼؽقنمطؿاإنمؼؽقنمأط:ممشلاماألضصكوالئفممؼـؾغلمظؾػردمأنمُؼْظفراظيتم
م،مأومسؾكماظعؽسمعـمذظؽ.خلإم...،مسربقامضؾؾمأنمؼؽقنمعلقققاضؾؾمأنمؼؽقنمعلؾؿا

م،وميفمعـؾمػذهماياالتمل؛ـاظذلاضٌؿعددةمضائؿامسؾكمعؾدأمضدمؼؽقنماالغؿؼاءمعامبنيماشلقؼاتمامو
بنيمزبؿؾػماشلقؼاتمميؿعددةمومغلاواٌ وماظعدؼدة قؼةاشلتـؿػلمعلأظةماشلرعقةمومغؿقدثموضؿفامسـم

مماىؿاسقةماظيتمغدسلماالغؿؿاءمإظقفا.
اىؿاساتمظألذكاصموماظــائلم قطموـمنقذجمتصـقػفاماظؾلخاللممعـمؾؾةـاظصقؼةماشلضدمغؿعرفمسؾكم و

متػرضموم،األخرىمتؿعارضمععجعؾفاممظؿعرؼػماىؿاسةمواموحقدتؿؾـكمعؼقادامفلمصم،اظذيمتػرضف
إعؽاغقةماالخؿقارممظدؼـامنمؼؽقنأومػرعقةماشلقؼاتماىؿاسقة.مالمؼـؾغلمأثابؿامومتـػلمغلؾقةممتعرؼػا
مريؾمإحداػامـاسؾقؼـؾغلمإمناممومقاق،لاظم(اخؿالف)موصؼمبؾعضفاوماٌطاظؾةمأؿعددةماٌقؼاتماشلبنيم

ماظلقاق.مػذامعفؿامطانم
مؼقجد و ماشلقؼاتماىؿاسقةمضروريمترابطمال مو ماظصؾؾة مشاظبماألحقان،مبقتماشلقؼة ميف مإذ ،

وماظصقغةماظصؾؾةمظقلتمإالمإحدىماظصقغمم؛تؽقنمعقضقسامظعدةمإؼدؼقظقجقاتمذاتفاماشلقؼةماىؿاسقة
،مومصقغؿفامدؼقظقجقاتمسدةاظعربقةمتشؽؾمعقضقسامإلؼمظؼقعقةومعـالمذظؽ،مأنماصقؿامبنيماألخرؼات.م

مبنيمصقغةمعـمإالاظصؾؾةماظيتمتؼصلماشلقؼاتماظقرـقة،ماألضؾقات،ماظؾغاتمشرلماظعربقة،ماخل،مظقلتم
م.أخرىصقغم

اشلقؼةماظعربقةمصققمطؾممظؽـفامترصعمتعذلفمباشلقؼاتماظقرـقةم،أضؾمتلؾطام،تقجدمصقغمأخرى
ماظصؾؾةمباظؿاظل، وم.(األخرى)اشلقؼاتم ماشلقؼة مإديمهػذمتؿفف مامعامطؾمإضصاء، مضد وم،ظقالءؼـازع

مازعمشلاـتؼؽقن،مػـاك،م الخؿقارماظصعبمعاماإديمماالجؿؿاسقةمؿاسةاىظقالءمسـدمعامؼضطرمأسضاءمذا
م.إظقفابنيماشلقؼاتماظيتمؼزسؿقنماالغؿؿاءم

عؿف؟مأممألمإظقفااإلغلانموصقامظؾؼؾقؾةماظيتمؼـؿؿلممأنمؼؾؼكمتردمضؾؾل،مػؾمؼؿقجبمأثـاءمحدوثمص
مؼؽقنمػـاكمغزاعمدؼين،مماألعرمدقاءمو مظدؼـف؟اإلغلانمألخيؾصمػؾمحقـؽذمسـدعا ممعؿفمأم ؼغقبمو

مؿـااظمػذاعـؾمموجقد ممؼؽقنمحقـؿازع ماظقالء ماسؾكماظؼؾقؾة،مربصقرا مأو عمازـتصغقابمم،األعةظدؼـ،
سؾكم)متػرضفماظذيماألحاديغؿقفةمظؾؿصـقػمم،مبؾمػقصؾؾةاظقالءمظقسمزلةمعـمزلاتماشلقؼاتماظ

م.(إظقفاٌـؿؿقنيما

 متوضع اهلوية

سؾكمػقؼةمثؼاصقة،مومػذامؼعينمأنمأسضاءمػذهماىؿاسةمؼؿؼازلقنممعا جؿؿاسقةإأدسمذياسةمؿضدمت
م مثؼاصقة ماظمعـؾمعقضقسقة:سـاصر ماظؾغة، ماظدؼـ، ممتؾاظغمخل.إعادات، ماٌاػقؿقػذه م مةاٌؼاربة
(essentialiste) مب مماألدسشأن مظؾفقؼة ماٌقضقسقة مالاىؿاسقة ماظذاتقةو مأدلفا أػؿقة.ممأؼةممتعرل

ماظؾاحث؛ؼعـماظلؿاتماظـؼاصقةماٌشذلطةماظيتمماغطالضامؼقمضدمالمتماىؿاسقةشلقؼةماص مالحظفا
سـاصرممسؾكمأغفامػذهماظلؿاتـظروامإديمأنمؼم،أؼضام،أغػلفؿم(االجؿؿاسقني)مظػاسؾنيامسؾكؼؿقجبم و

ممتقزػؿمسـماىؿاساتماالجؿؿاسقةماألخرى.
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ماظذؼـ ماظؾغةمصاظـاس ماظدؼاغةم،فاغػلمؼؿؽؾؿقن مغػس ممياردقن مأو معشذلطة مأصقل مؼدسقن مالمو ،
ماىؿاسقة ماشلقؼة مباظضرورة مغػلفامؼؿؼازلقن ماالسؿؼادمإذ. ميفمم،اظذاتلمؼشؽؾ م)أو ماظعـاصر مػذه يف

شرلمطافٍِِ.مظذظؽمالبدمعـمقضقسلمومباظؿاظل،مصاظعـصرماٌم؛مبعدامأدادقاميفمتعرؼػمػقؼاتفؿم،إحداػا(
م مطاغاظـظر ماألذكاصماٌعـقنيمإذا مؼلؿعؿؾقغفمقاإدي مأغػلفؿ معؼقادامػؿ مسـصرأمظؾؿصـقػمبقصػف ماو
مم.أممالم،اتقاػقؼ

مبشرتفؿ مظقن موصؼ معقضقسقا، ماألذكاص، متصـقػ متعؿؼدممميؽـ مسـدعا مصؼط مؼؽقن مذظؽ ظؽـ
ضقسلمحقـفامؼؿققلماظعاعؾماٌقم،ؼشؽؾمسـصراماجؿؿاسقامومثؼاصقامممقزامنماظؾقنأاىؿاساتماٌعـقةم
م.يفماظعدؼدمعـماظؾؾدانماتقاالمؼشؽؾماظؾقنمرعزامػقؼمو؛متلاإديمساعؾمػقؼ

مسؾكماظلؿاتماظـؼاصقة، مأؼضا ميفمم،فاعـمؾعضاظمأنمحقثمؼـطؾؼمػذا مبعنيماالسؿؾار اظيتمتؤخذ
ٌُاَلٍحظمَصتعرؼػماشلقؼةماىؿاسقةمالمتؽقنمتؾؽماظيتمسرًّ أضرػاممتؾؽماظيتتؽقنممضدمومإمنافامعقضقسقاما

م.ذعاراتماخؿالفمُعقِدداتممتققزؼةمومععؿدلؼـمإؼاػاسؾقنمأغػلفؿماظػا
ثؼاصةمعشذلطةماألذكاصماظذؼـمؼـؿؿقنمإديمػقؼةمذياسقة،موصؼمػذاماظؿصقر،مالمؼؿؼازلقنمحؿؿامص

ؽػقؾةمبإبرازماالخؿالفماظرعقزماظم،ماألصؽارمواظشعاراتمحقلمبعضومالمغػلقةمعشذلطة،مظؽـفؿمؼؾؿؼقنم
م مظذظؽم..(Barth, 1969)اظـؼايف ممو متؽقن مال ماىؿاسقة ماشلقؼة معؾـقة ماظسؾك شذلطةماٌعـاصر

مقضقسقةاٌ محلبمو، ماظيتممإمنا مبعضماظعـاصر ميف ماظذاتل ماالسؿؼاد محؿك مو مُعؿقزة؛ اظقجقدمتعؿدل
مأنومؼؽػلمظقسمضرورؼا؛مم،شلقؼةماىؿاسقةكمأغفامأداسماؼؼالمسؾاظيتمم"ايؼقؼل"مظؾلؿاتماظـؼاصقة

م.مبذظؽمنيعـقاألذكاصماٌمبعضمؼؤعـ
ظقسمموة...مَؼَؾَؿِكَغلؾقةمُعدالظةمسؾكممعؿكقؾموينمذياسةمعامػقؼؿفامسؾكمتارؼخمعشذلكمِؾؼدمَتص
ـؾتمأوماٌشذلكماٌؿارؼخماظمأممال،مِجَدُوعامإذام،مععرصةماشلقؼةماىؿاسقة،معـموجفةمغظرمدرادةماعػقد
م.مػعؾقةاظؼرابةماظ

م،بدونمرؼبمم،أدادقةم،متػرضةلموماظؿصقرماظذاتلبنيماظؿصقرماٌقضقسماظؿػرضةػذهممالمذؽمأنمو
غفمذظؽماظؿعرؼػمأماٌقضقسلمسؾكاظؿعرؼػممعامبنيماذيعـاامعامومطـرّلميفمعؼاربةماشلقؼاتماىؿاسقة.

م،اظذيمؼصقشفمأؼضاماظذاتلاظؿعرؼػمذيمؼعدهماٌالحظماغطالضامعـمسـاصرمعقضقسقة،معـمجفة،موماظ
م،معـمجفةمأخرى.اٌالحظماغطالضامعـموجفةمغظرماظػاسؾني

اظػاسؾنيم)زسؿاءممنأمأوال،م:ؿاسقةمنمػذاماظؿعارضمخيػلمعظفرؼـمأدادقنيمظؾفقؼاتماىسؿؼدمأأ
مثاغقًا،م،عقضقسقةمظؾفقؼةماىؿاسقةمتعارؼػطذظؽممؼصقشقناخل.(مماإلؼدؼقظقجققن ـؼػقن،اٌ ؼؾائؾ،اظ

م معا مُعـَِؿؼكأن مُعمػق مأو مَؿذاتقا مُؼْػَرُض مبعضماظػاسؾني مضؾؾ معـ مصقر مؼغدوماآلخرؼـسؾك حبؽؿمم،و
مدمَؼُؼم(مومباسؿؾارهمبعدامذاتقااىقؾماألولمذعارام)مـؿؼلضدمؼومػؽذا،مما.امخارجّقامذاتّقسـصّرروف،مـاظظ
مغفأمتعؿؼدعـمػذهماألجقالممجاساًلم،تلمعقضقسلاحؼةمسؾكمأغفمسـصرمػقؼإديماألجقالماظالمألخرلاػذام

مضدؼؿ،متارخيلمومحؿكمأزظل.
مإظقفامؿلؼـؿماظشكصمطأنوأغفامعقضقسقة،مسؾكممىؿاسةمعامتقةاصؾؾةماألدسماشلقؼمماشلقؼةماظؼَدُت

مقؼةمومالمُؼِؿركمأيمبدؼؾاشلماظيتمُتقددماٌقضقسقةمػلماظعـاصرومتصرلم.ميفمشػؾةمعـفمومضدمإرادتف
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ماٌمعدتماىؿاسة.مصرادألمأخر معـمأدؾقبام،ؽردةاٌؽاغة ممؼؿؿ ماىؿاسقةمقرتصخالظف مؼرثماشلقؼة .
عـالمسؾكممأصضؾماظعـاصرماظيتمتعرفماشلقؼةماىؿاسقةماظيتمؼـؿلبمإظقفا.موظػرد،مبؽؾمبلارة،ما

مظقس.ماىـسمسؾكمؼائؿةاظاظذيمخيصماشلقؼةممذظؽماٌـالمذظؽمػق صدصة،مأنمتؽقنمبابماظعـممو
متصقراتفا مظؾـاء ماظؾققظقجقة مباظلؿات ماظيتمتلؿعني مػل متلؾطا مماإلؼدؼقظقجقاتماألطـر سـماًاصة

مقؼة.شلا
مظؿؿـحماظـؼاصقةمتؽقناظعـاصرمطأنم و ممبشؽؾمعقضقسلمػقؼةمذياسقةمُععدة تؽـرممبصػةمآظقةمإذو

ظقم ومأنماظعربلمػقماظذيمؼؿؽؾؿماظؾغةماظعربقةمسؾكماظعربمؼؤطدونمؼقعققن:ماظماألعـؾةميفمػذاماظصدد
مذظؽ، ماٌـؼػقنمامأغؽر مأعازؼادؽؼغمؼؼرونمأنمطؾمزعاألو مػؿ م غمونمسلالمإصرؼؼقا مأؼظق مةملمؼؿؽؾؿقا

عامماسةفقؼةمذيصمصؼط.اظؾغةماألرضمػلماظيتممتـحماشلقؼةمومظقسمإنمم،شلؤالءباظـلؾةممشلفةمبربرؼة؛
م"عقضقسقة"ومُتؼدم مو م"رؾقعقة" مأيمبدؼؾالمميؾؽماألمسؾكمأغفا مإظقفا ماظذؼـمؼـؿلؾقن إالممآخرمصراد
ماظيتمُتا مـَِؿظؼؾقلمباشلقؼة مح مأيمشلؿ معقضقسقا م؛مؾطقةـتلبطرؼؼة ػذهممحقلػاوضمــأيمتممُؼْؼؾؾالو

م.ربؿقاػًامةموـاشلقؼ

  اجملانسة الثقافوة

تؾؽممطاغتمبنيماشلقؼاتماىؿاسقةمدقاءمأنممنقزظـامميؽـمماظؽقػقةماظيت باخؿصار، و ،رمآغػًاِطُذ
ماشلقؽؾةمؼقظقجقاتوماظضؿـقةمأومتؾؽماٌؾـقةمسؾكماإلؼداىؾقةممشرلـؼاصقةماظمألغلاقاـقةمسؾكماٌؾ
ممو مبفااٌصرح ماشلقؼاتماىؿاسقة مؼؿطؾبمأِدَظفة ماإلؼدؼقظقجققن(. ماٌكؿصنيم)اٌـؼػقن، تعرؼػاممعـ

األحداثماظؿارخيقة،مأومأيم وماظرعقز، ػؿماظذؼـمؼـؿؼقنماظشعارات،مػؤالء شلقؼةماىؿاسةماٌؼصقدةمو
م.مبقادطؿفمتدبرلمغلؼمدالسـصرمآخرمميؽـم

مغؽقنمعـم،بشؽؾمصرؼح،مؼؾنيذيمرموماظؼقؿماظذظؽماظـلؼمعـماألصؽاػقمماإلؼدؼقظقجقةاٌؼصقدمبص
ممحنن مػق معـ مو مغؽقن مأن مؼـؾغل مطقػ ماسؿؾارم.اآلخرو ممميؽـ متشؽؾأن ماالدؼقظقجقة مػذه
ٌَُػَع« اىزء اظيتمتؽقنمعؿطابؼةممطقػقاتماظؿػؽرلم،صرادماىؿاسةألمصفلمهددمـؼايف.اظـلؼماظعـمم» ؾا
ممَنِحُنال عِع ما)أمناط مبني معا مُغم...(شلقؼاتاظذلاتب مطقػ مغؾؾس، م)طقػ ماظلؾقك مبعَضقِّو ـامل

.مومهددمطذظؽمعقاضػمومدؾقكماظؿعاعؾماإلحلاسم)أحداثموعؾـامدعداءمأومحزغاء( و..(م.اظؾعض
م.مغؾذهمأومإبادتف()صقؿامخيصماظؿقاورمععف،ماحذلاعف،ماحؿؼاره،ممخرآلاإزاءم

م.اغلةمبقصػفامػدصامأزلكظؾؿراصعةمسـماألغلاقماظـؼاصقةماٌؿفتقةمااإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼمكتلع
معامهتماظقرين،ماظقرين)غؿشارػامدبضعمطـاصةماجملاغلةماظـؼاصقةمإديماظدرجةماالجؿؿاسقةمالمو
(.متعدماجملاغلةمبشؽؾمسامأومثؼاصةمم،دػؾكاظعاٌل(مومإديممنطمػذهماظـؼاصةم)ثؼاصةمساظقة،مثؼاصةم و

معؼقدةماظقرـقة.ماظفامؿضـؿ،مزاػرةمحدؼـةماِح(Gellner)قؾـرمشاظـؼاصقة،محلبم
مةأؼميفمععمشرلػام،يفماجملؿؿعاتماظزراسقةماظؿؼؾقدؼةم،اظرؼػقةماالجؿؿاسقةماجملؿقساتمالمتشذلك
موماالغشؼاضاتماظـؼاصقةمبنيماظـُكبمماظػصؾ،موماظؿؿقزمػقمعامميقزػاومباألحرى،مم.ثؼاصةمعشذلطة

م متم،مولةماظـؼاصقةغترضقةماجملامأيمذكصؾقسمعـمعصؾقةمصومبؼقةماظلؽان. سؾكمماظدوظةؼؿصر
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ماظ ماظعامذيع ماألعـ محػظ مو مصقلبمضرؼؾة مص. مسؾقف، م)اظؼؾؾقة،مإو ماظؿؼؾقدؼة ماظـؼاصقة ماشلقؼة ن
مماظـؼايفمسؾكماظذلاتبؾـكمتماظطائػقة،ماظدؼـقة...( متؼقم معا ماظـؼاصقة.أطـر عـم ومسؾكماجملاغلة

اظـؼاصةميفممالحنياظػميفماجملؿؿعماظؿؼؾقديمععماالردؿؼرارقةماظطؾؼةماذذلاكمتصقرماظصعبمجدا
م. (Gellner, 1983 :24-43 ; Eriksen, 1993 :102-104)مفاغػل
نمأالمؼـؾغلمظـام،مإذماجملاغلةماظـؼاصقةمؼؿطؾبماجملؿؿعماظصـاسلمايدؼثمندمأنباٌؼابؾ،ممو

طؿامالمومربصقرةميفمأعؽـةمبعقـفا.ممـقسةومالمؼـؾغلمظؾـؼاصةمأنمتؽقنمعؿمغؽقنمغؿاجمضرؼةمأومزعرة،
مإرحي مالضاؼ مشلذه مُتا، مأن ماظألخرلة، متشرسف.مالجؿؿاسلذلاتبماؼر مؼؼؿضلممأو ماظصـاسل صاجملؿؿع
متؽقؼـامقنؾؽؿمي،منيعؿقرطمؽاغًاد أغظؿةممأؼضااٌفـة،مومبؿغقرلمؿؼلؿقانمشلمساعًامثؼاصةمعشذلطةمو
مم.لقاقاظبمةرتؾطاظيتمملمتعدمعمظاػرةاظتصالمالا

ماظلقادقةممػلمغظرؼةأنماظقرـقةم،م(Gellner) قؾـرشمؼعؿؼد مبؿطابؼمايموماظشرسقة دودماظؼاضقة
اجملؿؿعمماظيتموعؾماظـؼاصةمومفماظقرـقةمعـمخاللمتؾؽماإلرادةتعّرمؾدوظة.اظـؼاصقةمععمايدودماظلقادقةمظ

م.ملاعقةظـؼاصةماظؼؿعؾؼمباماظـؼاصةممبعـاػاماظقادعمومإمناؼؿعؾؼماألعرمبموميفمػذهماياظة،مالمصؼمتام.ايفمتق
نماألعؿ،مصإنمتؽّقباظعؽسمعـمذظؽ،ممدؾؼؿفاميفماظقجقد،سؾكمثؼاصةمعشذلطةممسالمتؤدماألعةص
ػلمملاعقةدرلوراتماجملاغلةماظـؼاصقةماظيتمتصاحؾفاموماظـلؼماظذلبقيماظذيمؼـشرمػذهماظـؼاصةماظمو

مظؾؿصـقع. مربصالت ماٌشذلطةمطؾفا ماظـؼاصة مػذه محبؽؿ ماظػردم،و ممؼغدو ميف .معؾاذرةماألعةسضقا
ماظـؼا مصاظؿفاغس متلعك ماظذي ماظصـاسل.مماظقرـقةيف مظؾؿفؿؿع ماشلقؽؾقة ماظشروط مغؿاج مػق مترضقؿف إدي

ماظيتمتـشرػاماظدوظةمومغظاعفاماظذلبقي.ملاعقةاظـؼاصةماظمػـامػلاظـؼاصةماٌؼصقدةمص
مىعلؿقيفمتؿقاجدماشلقؼاتماىؿاسقةماظيتمأجؾمعـم ،المبدمعـفم،أنماظؿـؿقطماظـؼايفمومعـماٌؤطد

أدفؿتميفمخؾؼمأدسممضداظؾغةماٌطؾقسةمأنممطقػم(2983) (Anderson)غدردقنمأمبرػـمضدمومأسلؾ.
اظؿػاػؿمم.أغقاسامعـماظؾغةماظػرغلقة،ماالنؾقزؼة،ماخلاظـاسماظذؼـمؼؿؽؾؿقنممادؿطاعومماظقسلماظقرين.
اٌؿصؾةمصقؿامبقـفامعـمخاللممهماٌؼروئقةصفذ.معامتؽقنمعطؾقسةمومُعـؿطةسـدم،ربؾقةبؾغةممأطـرمصأطـر

.مطؿامأوضحمطقػمأنموسلمقؾةكاٌؿقرـقةماظجملؿقسةماوماظيتمتػفؿم"غػس"ماظؾغةمتعؿدلمغقاةممطؾقعاٌ
ماظؿؼاء مبػضؾ مممؽـا مصار مأوربا، ميف مأعة، مإدي معـماالغؿؿاء م)اٌطؾعة(تؽـقظقمطؾ ماالتصال منقممومجقا

م.ومغلؼماإلغؿاجم)اظرأزلاظقة(ماظدارجةمؾغاتاظ
م مدبؿزل ماظيتمتلعال ماظـؼاصقة ماإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼاجملاغلة مإظقفا ماك مدرلوراتمتقة تقحقدميف

ٌُؼاؼلة ماظذلبقي.مـفزةاٌم(standardisation)ما مو ماظؾغقي ماٌلؿقى ممومسؾك وساءممإؼدؼقظقجقةتذػب
اظـؼاصقةموماظؾغقؼةممصاقاآلألصرادماٌـقدرؼـمعـمزبؿؾػمابعدمعـمػذا.مصعؾكمأمإدي) م(melting potاظذوبان

معشذلطؿني.مػقؼةوممثؼاصةمصقفامومؼؿؼازلقنماجؿؿاسقةمواحدةأنمؼـصفروامضؿـمذياسةم
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   االنتقائوةاهلوية اآلمرة و اهلوية 

مبعـكمأغفامم،سلقظقة ومأنمتصؾحمآعرةممإديماجملاغلةماظـؼاصقةمتلعكمععمأِدَظَفةماشلقؼةماىؿاسقة،
ؼشؽؾمموماظـظر.اظيتمتؽقنمربطمومخصقصامتؾؽمماالجؿؿاسقةإديمطؾمعقادؼـمايقاةمتفدفمإديماظؿلؾؾم
)أومػؿمماظـاسؼصرحمماظُػِرَجقيم:محقـفامدػاِعظؾفقؼاتماآلعرةمبلؾبمُبمـاظقةُعمأػداصااىلدموماظؾؾاسم

،م،ماظصؾعقفابـاظقؼؾ،مـطاظرمـشعاظ)معـمخاللماظؾؾاسموماىلد،مبـمؼؽقغقنممسؾكمذظؽ(ذبدلونم
م ماظقذؿ...(،اأذؽال مو مإدي ظؾقل ماٌلمباإلضاصة مبعض مجيقز مال ماظؿأثقثماظؿأثقث. ماظلؾػقني ؾؿني

ماظؿؼؾقدي محؿك مو ممعـفماظعصري متػرضعؼؿصرؼـ محقث مأدفدة؛ مأو محصائر اتمـألؼدؼقظقجقمسؾك
مأخرىسؾكمعلؿقىماظعالضاتماالجؿؿاسقة،ممتقةااشلقؼ م)األصدضاء،ممعـفامسؾكماظشرطاءمضغقرا اغؿؼاء

ماألزواج،ماظزعالء،ماظزبائـ...(.
اظػرقمعامؼـؾغلمأنمغػعؾف".مطذظؽم"مفامتؼقلظؽـ"مـُِقَغمـِ"َعمِبمظؼقلبا ؿاسقةاىمقؼةالمتؽؿػلماشل

ظؾـاسمعـمػؿ،مومعامؼـؾغلمأنمؼػعؾقاميفمماألوديمتؼقلماألدادلمبنيمػقؼةمآعرةمومػقؼةماغؿؼائقة،مإن
مدؼين،اظؿؼؾقدي،ماظؾؾاسماظمرتداءاطربدودةمعـمايقاةماالجؿؿاسقة:ممذباالتعـادؾاتمربددةموميفم
مالغؿؼائقةمحرؼةمأطدلمظألصراد.مابقـؿامتذلكماشلقؼةمأوماظقرينموصؼماٌـادؾة،م
،مسؾكمفغػلمتؾؽماشلقؼةماظيتمتؽقنمعؤدلة،ميفماظقضتػلممظؾقؿؾمثؼاًلضدمتؽقنماشلقؼةماألطـرم

مواظماإلؼدؼقظقجقة ماىؿاسقةمشؿقظقةاظ ؿلؾطقة مصفذهظؾفقؼة متؽماألخرلةم، مؿال معـادؾاتمبػل اخؿقار
عـمذبالمربددمػلمالمتؼؿصرمسؾكم ويفمطؾمعؽان.ممومأسؾكمصقتبومؾـفامؼقعقامِعبؾمُتماشلقؼةزفارمإل

اظـاسموممتاثؾمحقاةممإديمتـظقؿصؾقماخل.(مبؾمتم،ايقاةماالجؿؿاسقةم)رؼقس،مظؾاس،متأثقث،متغذؼة
م.مومريقؿلأخاصمم،ػقمساممامبماألعردقاءمتعؾؼمماالجؿؿاسقة

ماشلقؼ مظألؼدؼقظقجقة ماميؽـ مأن متغرفمِرِغتتقة معـؾؿا ماظلقادة ماظدؼـ؛فمعـ ممومعـ  َعـَؾفاؼؾؼك
قني،مـػقمربقمطؾمصرداغقةمسـدمأسضاءماىؿاسةم)دقاءمطاغقامذققسقني،مصاذمإظقفاظذيمتلعكمماألسؾك

مأصقظقنيمعلقققني، مج غازؼني، ماخل.( مؼفقد مأو مصقؿامإدالعقني، مضابؾنيمظؾؿؾادل مأصرادا معـفؿ اسؾة
م)طأنمحيؿؾق ماظشعرمغػلفا،ماظؾققةمابقـفؿ مظقنماألظؾلة،مذؽؾمغػلفامتلرحية م،ماظؿأثقثفـغػلمو

مم.اخل(م...،ماظدصـغػلفامرؼقسماالحؿػالمباظزصافم،غػلفام،ماظؿغذؼةغػلف
مطاغتماشلقؼةماىؿاسقةمأطـرماغؿؼائقة،ص يقاةماالجؿؿاسقة،ميفمبضعةمذباالتمامومُحِصَرِتمؽؾؿا

م مطاغتمأطـر مطؾؿا معروغة ماإلطراػقة. مضقتفا ميف مضعػا مأطـر مؼشعرموو قنمـعؾزعمأغفؿموضؿؽذاظـاسممال
م،رعقزاظمومشعائر،اظم،عـماألذقاءاظؼؾقؾموضت،مإذميفمطؾممثؼاصؿفؿمذياسقةمومادؿظفارمبفقؼةٌطاظؾةمبا
مإلثؾاتماالغؿؿاءمإظقفا.مؽػلتم.اخل

غفمطؾؿامأوماغلفاعفا؛مإالممجؿؿاسقةالؿاسةمااىتقةمػلمضرورؼةمظؾؼاءماأطقدمأنماظشعاراتماشلقؼ
ممضؾت ماظشعاراتمطؾؿا ممطانمريؾػذه ماىؿاسقة ماشلقؼة مأطـر ماظـاسمموظقـًا ٌُميفَطُؾَرتمحرؼة ؾةمطاِظا

ممبفقؼةمعشذلطة.
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 التطهري

مخيضعمربؿقىم.ععماىؿاساتماالجؿؿاسقةمؿػاسؾباظممناإوميفمسزظةممُتَعاشمواشلقؼةممالمُتؤدس
ـُاظ  يقزيمامظقس عـكماظرعزيمظؾؽؾؿةموعف؛مصاظػقاصؾمومايدودم)باٌعموماظؿػاسؾماألخرإديمتصقرممـَِق

اغؿؼاءمبمؼؿؿمػذهماألخرلة،ؾـاءمصمُتِعَؿؿدميفمبـاءماشلقؼةماىؿاسقة.وماإلضؾقؿل(مععماآلخرمػلماظيتم
م ماظَؿؿقُّّّز مإدي مترعز ماظيت ممسـبعضماظعـاصر ماظؾغة،اآلخر. م)اظـؼاصة، ماٌشذلك مؼؽقن مال اىـلقة،ممو

ماالخؿالصاتاٌشذلكممُؼذلِجؿمػذابدمأنممومالعفؿاميفماشلقؼةماىؿاسقة،مموحدهماظدؼـ...(
مظؾؿؿقزم.مدبؿؾػمرؾقعةمخراآلمؼرُدؿمايدودماظـؼاصقةمععمو ماألخرمـسومربؿقىمايدودماٌـؿؼاة
متقة.اظدىماإلؼدؼقظقجقاتماشلقؼمدرجةماظؿلؾطمحلب

مماظـؿطقة،صػلماظؼقاظبم م،مأواظضقؽمصفقمعـرلمظؾلكرؼة،اياالتممأوميفمأدقمخراآلمفُؼعّرضؾؿا
ماظؼقاظبماظـؿطقة(ملؾةمٌـ)باظـم.اخلم،االزدراء مضديفمايدماألضصك،م وم.بطؾقعةمايالمؼؿؾؼقنمػذه

ممقؼةاشل« سـدماظػـموماظؿارؼخ خيصماظؾغة،ماظؿؼاظقد،مندماظؿطفرلماظذي سـم)م» معـفااظيتمُؼِلَكُر
ةمـاظطرؼؼم(اظؿطفرل)م.مومؼؾؼل(عـالم،سـمجرلاغفؿدؽانمبؾدمعاماظيتمؼروؼفامتموماظـقادرمــَؽاظـُمررؼؼ

ممم.خراآلاظؼصقىمًؾؼمايدودمععممايازلةمو
محؿكماظشكص ومدفاعاتماظغرباءمومإبعادماظدخالء.إلمدظذلصضصدماػذامؼعينمأغفامأداةمعلؿعؿؾةم و

اظيتمماظؽؾؿاتماظػرغلقةمبدالمعـماظؽؾؿاتماألجـؾقة؛مومادؿكداممؿؾـكؼأنممف،مسؾقاىقدماظػروغؽقصقؾل
م مشاظؾفاتؽقن مانؾقزؼة يف مؼ: معـ» قؽقبلتقؾ« ؼقلأن مسـم» دؼػل« ، » صاطس« مبدال مسقضا

معـم« bonne fin de semaine » مأوم» ذاظـج«  مأزلاهم ،bon week-end » « مبدال معا مػذا اخل.
ماظػقؾقظقجقةواؾػقبل م"اظقرـقة ماظن مسؾك مإياح مأي م" ماظؾغقؼة ماظقرظـؼاوة مدصعمـؾؿعفؿ معا مػذا ين،

اظققمميفمم،ؾفؿعرماظذيمؼاألػقمموم،sauerstoffمـِبمفني()أطل « Oxygène »باظعؾؿاءماألٌانمإديمترذيةم
ؾقطمؼمظغؿفؿمغؿقفةماًػؿميفماٌؤخرةمضدماظؿدعرلماظذيميعـممؼؼقدػامسمعـفاؤوععرطةمعقم،صرغلا
م. (Hobsbawn,1992 :108)م« franglais »ماالنؾقزي-اظػرغلل

دقةماظؿعرؼبمإديمدبؾقصماٌداصعمسـمدقامحزبماالدؿؼاللمدعكومشداةماالدؿؼالل،مموميفماٌغرب
مcroissa"مالمتؼؾمطأنماظؾغةماظدارجةمعـماظؽؾؿاتماظػرغلقةموماألجـؾقةمومادؿؾداشلامبؽؾؿاتمسربقة:م

(croissant)بؾمُضِؾمػالظقةممHilalya.مةـاظؾغمفرلـومتطمواغسمتقةمإدياقظقجقةمػقؼـؼدؼإتفدفمطؾمم
ـَففامَؿفرلمُعـدوماظؿطــدمعامؼغادؿؾدادؼةمسمصؾح،مومتةـاظـؼاصةمعـماإلدفاعاتماألجـؾقوم
مآعّر ٌُـؾمــؼػـاٌمضدماألذكاصم)ماظصقػققن،مءاتجزاتؿكذمما،موو قن،ماخل.(ماظذؼـمالمحيذلعقنما

ماظعؾقامظؾفقؼةماظصؾؾةموماظصاصقة.
غاسؿةممإحداػا،مسؾكمرريفماظـؼقض:منمعـماشلقؼاتماىؿاسقةارؾؼؿػـاكممػقمأنمخالصةماظؼقل

؛م)ضقاظبممنطقة(ماإلؼدؼقظقجلةماجؿؿاسقة(مومسؾكماظصعقدمـؿاسلم)ذرحيقىماظؿـظقؿماالجؿـسؾكمعلؿ
مػـاكمغقعبشؽؾمعـظؿ.مومبإغؿاجفامومغشرػاماظـكؾة،مهؿؾفامذياسةمعفقؽؾةمتؼقممخشـةوماألخرىم

ماىؿاسقة ماشلقؼات معؾـّقمحيؿؾمعـ مؼؽقن مإذ مودطقة مررؼؼةمعؽاغة م)اظؼؾقؾة، معفقؽؾ متـظقؿ مسؾك ا
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مممممسؾكمإؼدؼقظقجقةمػقؼؿقةمُعَؿـِففة.معؤدسمفمشرلومظؽـمم(.دؼـقة،ماخل
مغػلفامُتَؼدمصفلمم،ابمصراعماظقالءـومبغقميصرياومميحادآلامباظؿصـقػمـةـشتؿؿقزماشلقؼةماً

عـؾفماألسؾك،مظقسممظؾأسضاءماىؿاسة؛مومؼمؾكخارجقةمومعؿعاظقةمسسؾكمأغفامرؾقعقة،معقضقسقة،م
اظـؼايف،مومإمناماظؿطفرلماظـؼايفم،ماظؾغقي،مومحؿكماغسماىؿاسةمسؾكماٌلؿقىماالجؿؿاسلمومصؼطمو
ٌُـؾماظعؾقامضؿـمموم.اظعرضل  اظؿصقرماآلعرموماظشؿقظلمظؾفقؼةماىؿاسقة.متؿقؼؼمػذهما
م

 اهلوية الناعمة اهلوية الصلبة
مغلؾقةمومدقاضقةمػقؼةمعؿعددة،ميصرياومماألحاديمتصـقػم

ازجممتمتقصقؼقة، ظقالء،وجقدمصراعماماظقالءصراعممشقاب
م.اخلم،األجـاسمصقؿامبنيماشلقؼاتماٌكؿؾػة

معقضقسقة،مرؾقعقة،مأغفاسؾكممماشلقؼةمتؼد
مأسضاءماىؿاسة.مؾكرجقةمومعؿعاظقةمساخ

ماشلقؼة.م مأدس متعرؼػ مخبصقص اظؿقاور
موجقدمبدائؾ.

مباظؿـقعماظـؼايفمػؾاظؿؽمتـؿنيماجملاغلةماظـؼاصقةموماظؿطفرل
مةمػقؼةماغؿؼائقماشلقؼةمآعرةمومسلقظقة

 مالحظات

مزلة .2 مػق ماظقالء مصراع ماىؿاسقةمشقاب ماشلقؼات مزلات ٌُمعـ معا موصؼ ماظؿداخؾ،مـشَؽؾة ؾدأ
م ماٌؾدأ مػذا مصقلب مذياسةؼقجد مطؾ مظؽـ ماالجؿؿاسقة ماىؿاسات معـ ماىؿاساتماظعدؼد مػذه معـ

حقثممػقماظؿفزؤماظؼؾؾل:مػذامومطدلمعـفاموصقالمإديماىؿاسةماظؽدلى.أذياسةممـؿؿلمإديجؿؿاسقةمتالا
ومػلممضؿـمضرؼةمةدرجاألخرلةمعػذهمومعـمذياسةمَغَلؾقة،ممجزءمبدورػاماظػردمؼـؿؿلمإديمسائؾةمػلأنم

قؼةماشلتؽاعؾمبنيماشلقؼاتماىؿاسقة.مالمتؿعارضمؼقجدميفمػذهماياظة،موم.عـدذبةميفماظؼؾقؾةبدورػام
 ومالمععمػقؼةماظؼؾقؾة.ماظـلؾقةمععمػقؼةماظؼرؼة

م(عؾؿزم) وم(االظؿزام)م،عـؾماظؿعابرل،مادؿكداممآلعرمشلقؼةمعامعـمخاللؼؿؿماظؿعؾرلمسـماظطابعما .1
مؼؼابالنم اظيتمملقادقةاظمؼدؼقظقجقاتاإلومؼلؿعؿالنمعـمِضؾؾم « engagé »موم« engagement »وػؿا

تعرفمغػلفامسؾكمأغفامماظيتمدؼـقةاظؼدؼقظقجقاتماإلتعرفمغػلفامسؾكمأغفامتؼدعقةموطذظؽمعـمضؾؾم
 اظلقادقةمأوماظدؼـقة.مػقؼؿفمؽرساظـلؼماظذيمؼبماتؾًطعرمؼؽقنماظؿابعؿاماياظؿني،موميفمطؾأصقظقة.م

  أمحد يعالوي:ترمجة 
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